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Eindhoven. 18 april 2019
Betreft verzoek tot samenwerking visieontwikkelmg Horne Quartier& De Lichten berg

Geacht college,

Zoals genoegzaambij uw collegebekend is Stichting HO Weert op 14 maart 2016 eigenaar
geworden van de Van Hornekazerne, thans Horne Quartier, en op 5 juli 2017 van De Lichten berg.
De afgelopen jaren is HO druk bezig geweestmet de ontwikkelingen exploitatievan het terrein en
heeft diverse huurders gehuisvestin bestaandegebouwen, waaronder uiteraardhet COA als
grootste huurder in de monumentale kazernegebouwen.

De huurovereenkomstmet COA en opvang van vluchtelingen eindigt in september2020, een
'vernieuwde' toekomst voor het kazerneterrein gloort daarmeeaan de horizon.Voor de vernieuwde
toekomst en verdere visiewikkeling van de terreinen van Horne Ouartier en De Lichtenberg is HO
op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner,na een aantalgesprekken en wederzijdse klik is

er overeenstemmingbereikt over een samenwerkingDe samenwerking houdt in dat Novaformzal
gaan optreden als gebiedsontwikkelaar.

We zullen ons hierbij dan ook kort voorstellen. Novaform Vastgoedontwikkelaars,is een
zelfstandige onderneming die behoort tot KlokHolding (1) uit Nijmegen. Novaform is actief vanuit
kantoren in Eindhoven, Rotterdam, Dusseldorfen Poznan. Wij houden ons bezig met
binnenstedehjke (her-)ontwikkelingen, integralegebieds- en planontwikkelingen.Diverse projecten
ontwikkelen we in samenwerkingsverband met een partner. Samen met belanghebbenden bepalen
we de koers van een ontwikkeling. Dat betekentgoed met elkaaroverleggen en doortastend
handelen, met een duidelijke en herkenbare aanpak op basis van financiële draagkracht
Vraagstukken zien we daarbij als 'uitdagingen',kansen en mogelijkheden. We dagen onszelfuit
om oplossingen te zoeken en bij te sturen waar noodzakelijk, samen met onze partners Niet
eigenwijs, maar eigen en zinnig. In de bijlage treft u enkele referentieprojectenvan ons aan, maar
we nodigen u ook uit om eens onze website te bezoeken:
(1) Kerngegevensfamiliebedrijfmet 96 jaar ervaring - 3e generatie- ca.€ 230 miljoen omzet in
2018 - @@@@ 200 medewerkers - 23e plaats Cobouw50.

Begin 2016 heeft HO haar visie gepresenteerdmet vijf pleinen; het COA-, Sport-,Zorg-, Educatie-
en Ontwikkelingsplein. Naast het COA-plein zal ook het aan het COA-gelieerdeEducatieplein
verdwijnen. Daarnaast hebben we geconstateerddat er geen marktbehoefte bestaat voor het
OntwikkelingspleinDit houdt in dat alleen het Sport- en Zorgpleinresteren. De haalbaarheid van
nieuwe passendefuncties dient onderzocht te worden.

Met de transformatievan de monumentale kazernegebouwen en de renovatievan het
openluchttheatergaan grote investeringen gepaard. Om Horne Ouartier en De Lichtenberg een
bestendige vernieuwdetoekomstte geven hebben we meer ontwrkkelrngsmogelijkheden nodig dan
alleen de huidige (algemene) maatschappelijkebestemming, voor zover het Horne Quartier betreft.

Novaform VastgoedontwikkelaarsBV
"



Doelstelling is om Horne Quartier en de l.ichtenberg, wat heden voor velen een onontdekt gebied
is, voor iedere Weertenaaropenbaar toegankelijkte gaan maken. Om dit te realiserenwillen we
graag in samenwerking met uw gemeentenieuwe ontwikkelingsmogelijkhedenonderzoeken, zowel
ruimtelijkals qua functies om vervolgens met de gemeente een gebiedsvisie op te stellen. Niet
alleen het openbaartoegankelijk maken van het terrein van Horne Quartier en De Lichtenberg is
van belang, een logische verbinding tussen beide terreinen is evident

Wij zien een mooie toekomst weggelegdvoor het totale gebied. Een gebied waarin zorg, wonen,
cultuur, sport, ontspanning samen komen en centraal staan; een pareltje in wording'

In afwachting van hopelijk uw positievereactie tot samenwerking, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Novaform VastgoedontwikkelaarsB.V. Namens Stichting HO Weert

. . . o u s an e A.J.H. Poell
Algemeendirecteur

Bijlage: referentieprojecten Novaform
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